
89Приазовський економічний вісник

Ек
о

н
о

м
ік

а
 т

а
 у

п
р
а
в
л
ін

н
я
 п

ід
п

р
и

є
м

с
тв

а
м

и

УДК 334.021:658:69.009
DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-3-15

Величко В.А. 
кандидат економічних наук, 

асистент кафедри підприємництва та бізнес адміністрування
Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова

Velychko Volodymyr
Ph.D., Аssistant of the Department of Entrepreneurship 

and Business Administration 
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ  
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
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АНОТАЦІЯ
Визначено, що сучасні системи управління підприєм-

ствами визначаються інструментарієм, що орієнтований на 
протидію кризовим явищам та забезпечення їхнього розвит-
ку. У цьому процесі важливим напрямом управління є забез-
печення ефективності взаємодії зі стейкхолдерами, особливо 
на будівельних підприємствах, як індикаторів, що формують 
і відображають напрями розвитку держави. Метою дослід-
ження є визначення сучасних підходів управління взаємодією 
стейкхолдерами будівельних підприємств. У дослідженні ви-
рішується комплекс завдань: формування сучасних підходів 
до управління взаємодією стейкхолдерами будівельних під-
приємств; розроблення стейкхолдерно-орієнтованої стратегії 
управління будівельними підприємствами як комплексного 
інструментарію, що забезпечує їхній розвиток. У межах стейк-
холдерно-орієнтованої стратегії особливого значення має за-
стосування сучасного інструментарію економіко-математич-
ного моделювання, нейронних технологій для підтвердження 
критеріїв адекватності економіко-математичної моделі та ви-
значення прогнозних значень інтегрального показника рівня 
стейкхолдерних відносин у контексті його впливу на узагаль-
нюючий чинник інвестиційної привабливості будівельних під-
приємств, дорожньої карти.

Ключові слова: стейкхолдери, будівельні підприємства, 
сучасні підходи, управління, стейкхолдерно-орієнтована стра-
тегія, дорожня карта, економіко-математичне моделювання, 
нейронні мережі.

АННОТАЦИЯ
Определено, что современные системы управления пред-

приятиями определяются инструментарием, который ориенти-
рован на противодействие кризисным явлениям и обеспечение 
их развития. В этом процессе важным направлением управ-
ления является обеспечение эффективности взаимодействия 
со стейкхолдерами, особенно на строительных предприятиях, 
как индикаторов, формирующих и отражающих направления 
развития государства. Целью исследования является опреде-
ление современных подходов управления взаимодействием 
стейкхолдерами строительных предприятий. В исследова-
нии решается комплекс задач: формирование современных 
подходов к управлению взаимодействием стейкхолдерами 
строительных предприятий; разработка стейкхолдерно-ори-
ентированной стратегии управления строительными пред-
приятиями как комплексного инструментария, обеспечиваю-
щего их развитие. В рамках стейкхолдерно-ориентированной 
стратегии особое значение имеет применение современного 
инструментария экономико-математического моделирования, 
нейронных технологий для подтверждения критериев адекват-
ности экономико-математической модели и определения про-

гнозных значений интегрального показателя уровня стейкхол-
дерных отношений в контексте его влияния на обобщающий 
фактор инвестиционной привлекательности строительных 
предприятий, дорожной карты.

Ключевые слова: стейкхолдеры, строительные предпри-
ятия, современные подходы, управление, стейкхолдерно-ори-
ентированная стратегия, дорожная карта, экономико-матема-
тическое моделирование, нейронные сети.

АnnOTATIOn
Determined that a modern system of enterprise manage-

ment is determined by the Toolkit, which is aimed at counteract-
ing the crisis phenomena and their development. In this process 
an important focus of management is ensuring the effectiveness 
of interactions with stakeholders, especially in the construction 
enterprises, as indicators that generate and display directions 
of development of the state. In the framework of the identified 
problems, considering the theoretical basis, of particular im-
portance to the solution of problems of application of modern 
approaches to the management of interaction of stakeholders 
based on stakholder-oriented management strategy, taking into 
account the peculiarities of construction enterprises. The aim 
of the study is to identify current approaches to control the in-
teraction with stakeholders construction companies. The study 
solved the following tasks: the formation of modern approach-
es to the management of interaction by the stakeholders of the 
construction enterprises; development stakholders-oriented 
strategy for the management of construction enterprises com-
prehensive tools, ensuring their development. The proposed 
basic model management stakeholders, which are used in in-
ternational practice: Anglo-Saxon and German-Japanese. To 
assess the level of interaction with stakeholders are applied 
methods of definition of strategic position: SWOT, PEST, Space 
analysis. To ensure the management of stakeholders used the 
model G. Mitchell, which examines this process through the 
prism of factors: legitimacy, urgency, importance. To ensure the 
management of stakeholders used the scripting method that in-
volves the decomposition of the common trends and highlight 
specific scenarios of operation. Within stakeholdern-oriented 
strategy of particular importance is the application of modern 
tools of economic-mathematical modeling, neural technologies 
to confirm the criteria of adequacy of mathematical model and 
determining predictive values of the integral indicator of the 
level stakeholdersin relations in the context of its effect on the 
unifying factor of investment attractiveness of construction com-
panies, road maps.

Key words: stakeholders, construction companies, modern 
approaches, management, stakholder-oriented strategy, road 
map, mathematical modeling, neural networks.
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Постановка проблеми. Сучасні системи 
управління підприємствами визначаються ін-
струментарієм, що орієнтований на протидію 
кризовим явищам та забезпечення їхнього роз-
витку. У цьому процесі важливим напрямом 
управління є забезпечення ефективності взаємо-
дії із стейкхолдерами, особливо на будівельних 
підприємствах, як індикаторів, що формують і 
відображають напрями розвитку держави. Тому 
застосування сучасних підходів до управління 
взаємодією стейкхолдерами будівельних під-
приємств є актуальним завданням, що впливає 
на ефективність їхнього функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часні підходи до управління взаємодією стейк-
холдерами підприємств розглянуті у роботах 
Р. Акоффа [1], О. Ареф’євої [2], Н. Верхогля-
дова [3], А. Зінченко [4], В. Смачило [5], Т. До-
налдсона [6], Є. Фрімена [7], Р. Мітчелла [8], 
Дж. Ньюболда [9], Й. Поста [10], Ю. Фассіна 
[11–12], А.І. Рибак [13] та інших. Поряд із цим 
важливого значення набувають питання розро-
блення та застосування цих підходів на буді-
вельних підприємствах.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У межах виявлених проблем, 
враховуючи теоретичний базис, особливого зна-
чення набуває вирішення проблем застосуван-
ня сучасних підходів до управління взаємодією 
стейкхолдерів на основі стейкхолдерно-орієнто-
ваної стратегії управління, враховуючи особли-
вості функціонування будівельних підприємств.

Мета та завдання дослідження. Метою до-
слідження є визначення сучасних підходів 
управління взаємодією стейкхолдерами буді-
вельних підприємств. У дослідженні вирішу-
ється комплекс завдань:

– формування сучасних підходів до управ-
ління взаємодією стейкхолдерами будівельних 
підприємств;

– розроблення стейкхолдерно-орієнтованої 
стратегії управління будівельними підприєм-
ства як комплексного інструментарію, що за-
безпечує їхній розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для забезпечення управління стейкхолдерами 
застосовуються сучасні підходи. Зокрема, слід 
відзначити дві основні моделі, такі як: 

– англо-саксонська – спрямована на забезпе-
чення інтересів акціонерів-власників та власни-
ків компаній, що формує напрями максимізації 
прибутку та залучення інвестицій. Англо-сак-
сонська модель застосовується в Австралії, Но-
вій Зеландії, США, Канаді, Великій Британії;

– японо-германська – визначає широке коло 
напрямів та особливостей взаємодії стейкхолде-
рів, їх управління, враховує інтереси широкого 
кола зацікавлених осіб, відносини яких базу-
ються на принципі партнерства. Модель управ-
ління застосовується у Німеччині, більшості 
країн Західної Європи, Японії.

Впровадження наведених моделей має пев-
ні проблеми для вітчизняних будівельних під-

приємств. Зокрема, низький рівень інформа-
ційно-аналітичного та нормативно-правового 
забезпечення щодо взаємодії зі стейкхолдера-
ми ускладнює процеси визначення критеріїв 
їх формування та врахування інтересів, роз-
балансування інтересів різних груп стейкхол-
дерів, намагання значного впливу державних 
інституцій на функціонування будівельних під-
приємств також призводить до зниження ефек-
тивності управління взаємодією між зацікав-
леними особами. Крім того, у сучасних умовах 
неможливо врахувати інтереси всіх груп стейк-
холдерів будівельних підприємств, оскільки 
знижується значення партнерських відносин, 
державно-приватного партнерства, соціальної 
корпоративної відповідальності.

Для оцінки рівня взаємодії зі стейкхолдера-
ми застосовуються методи визначення страте-
гічної позиції: SWOT, PEST, Space-аналіз. 

Для забезпечення управління стейкхолдера-
ми застосовується модель Р. Мітчелла, яка роз-
глядає цей процес через призму таких факторів, 
як: законність, терміновість, значущість [8]. При 
цьому виділяються групи зацікавлених осіб: ви-
магаюча, бездіяльна, контролюючи група.

Для управління напрямами взаємодії зі 
стейкхолдерами пропонується реалізувати цей 
процес через призму класифікаційної моделі, 
при цьому виділяються: 

– стейкхолдери – юридичні й фізичні особи, 
які взаємодіють із суб’єктом господарювання;

– стейквотчери – зацікавлені особи, які 
пов’язані інтересами взаємодії із іншими стейк-
холдерами;

– стейккіпери – інституції, що регулюють та 
контролюють напрями взаємодії стейкхолдерів;

– стейксікери – юридичні й фізичні особи, 
що не мають прямого інтересу щодо розвит-
ку стейкхолдерів, проте знаходяться під їхнім 
впливом [11–12].

Для забезпечення ефективності взаємодії стейк-
холдерів запропонована модель призми ефектив-
ності, у межах якої визначаються: рівень зацікав-
леності осіб; внесок стейкхолдерів у забезпечення 
відносин між ними; визначені стратегії форму-
вання та реалізації відносин між зацікавленими 
особами; процеси, що відбуваються у системі вза-
ємодії між стейкхолдерами; можливості, що вини-
кають та реалізуються у стейкхолдерів [13].

Модель трьох концентричних кіл, де управ-
ління відносинами між стейкхолдерами здій-
снюється на основі визначення ресурсної бази, 
галузевої структури та соціально-політичного 
середовища [13].

Для забезпечення управління стейкхолдера-
ми застосовується метод сценаріїв, який перед-
бачає декомпозицію загальних напрямів роз-
витку та виділення окремих сценаріїв їхнього 
функціонування, враховуючи напрями та осо-
бливості взаємодії зацікавлених осіб, вплив зо-
внішніх і внутрішніх факторів. 

Взаємодія між стейкхолдерами є складним 
процесом, який включає багатоаспектність 
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зв’язків між ними. Тому для дослідження пред-
ставленого процесу застосовується метод дерева 
рішень, який графічно відображає різні варіан-
ти проектних результатів та напрями можливо-
го їх досягнення.

Для забезпечення імітаційного моделюван-
ня застосовується метод «Монте-Карло», який 
включає такі етапи, як:

– формування основних чинників, що впли-
вають на рівень та особливості взаємодії зі 
стейкхолдерами;

– оцінка значень відібраних чинників;
– визначення ймовірності виникнення кож-

ного зі значень чинників;
– розроблення моделі між чинниками, що ха-

рактеризує взаємозв’язок між чинниками, похиб-
ками, показниками ефективності рівня взаємодії 
між зацікавленими особами стейкхолдерів [13]. 

Управління стейкхолдерами включає різних 
зацікавлених осіб, тому необхідно визначати 
найбільш і найменш впливових стейкхолдерів. 
У цьому контексті застосовуються методи ран-
жування.

Для формування кількісного підґрунтя 
прийняття управлінських рішень використо-
вуються методи математичного, кореляційно-
регресійного аналізів, методи економіко-ма-
тематичного моделювання, аналізу ієрархій, 
нейронних мереж. Крім того, використовують-
ся експертні та аналітичні методи щодо оцінки 
рівня взаємодії зі стейкхолдерами.

Під час прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень взаємодії зі стейкхолдерами не-
обхідно сформувати систему, що характеризує 
відносини між зацікавленими особами. Для по-
будови запропонованої системи застосовується 
метод системного аналізу.

Сучасним підходом до управління вза-
ємодією стейкхолдерами будівельних підпри-
ємств є стейкхолдерно-орієнтована страте-
гія управління, яка визначається як система 
взаємопов’язаних дій, спрямованих на при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень 
щодо забезпечення взаємодії між замовниками, 
органами державної влади, громадськими та 
профспілковими організаціями в будівництві 
та архітектурі, підрядниками, зовнішніми та 
внутрішніми контролюючими органами, що 
впливають на функціонування будівельних під-
приємств, власниками й управлінцями різного 
рівня, робітниками та іншими стейкхолдерами, 
які формуються на кількісній основі і спрямо-
вані на розвиток будівельних підприємств та 
зростання їхньої інвестиційної привабливості, 
враховуючи функціональні особливості, страте-
гічні відносини та напрями.

У дослідженні запропоновані напрями роз-
роблення стейкхолдерно-орієнтованої стратегії 
управління будівельними підприємствами, які 
включають:

– формування та застосування інформацій-
но-аналітичного забезпечення взаємодії стейк-
холдерів будівельних підприємств;

– нормативно-правове забезпечення функціо-
нування та розвитку будівельних підприємств, 
визначенням напрямів та особливостей взаємо-
дії між зацікавленими особами;

– розроблення інструментарію щодо форму-
вання та визначення чинників, які впливають 
на стейкхолдерні відносини;

– побудову аналітико-діагностичної системи 
показників формування та реалізації стейкхол-
дерних відносин;

– формування та використання методів і мо-
делей визначення системних чинників у системі 
стейкхолдерних відносин будівельних підприємств;

– оцінку системних чинників, що впливають 
на формування та реалізацію стейкхолдерних 
відносин;

– визначення вагових коефіцієнтів, що ха-
рактеризують вплив системних чинників на 
інтегральний показник рівня стейкхолдерних 
відносин будівельних підприємств;

– побудову інтегральної моделі визначення 
узагальнюючого показника рівня стейкхолдер-
них відносин;

– визначення інтегрального показника рівня 
стейкхолдерних відносин будівельних підприємств;

– на основі розробленого кількісного під-
ґрунтя запропоновано напрями зростання ін-
тегрального показника рівня стейкхолдерних 
відносин;

– розроблення методологічного підходу до 
інтегральної оцінки рівня стейкхолдерних від-
носин будівельних підприємств;

– розроблення моделі оцінки інвестиційної 
привабливості будівельних підприємств;

– оцінку інтегрального показника їхньої ін-
вестиційної привабливості;

– побудову економіко-математичної моделі 
впливу інтегрального показника рівня стейк-
холдерних відносин на узагальнюючий чинник 
інвестиційної привабливості будівельних під-
приємств;

– визначення критеріїв адекватності еконо-
міко-математичної моделі впливу інтегрального 
показника рівня стейкхолдерних відносин на 
узагальнюючий чинник інвестиційної прива-
бливості;

– застосування нейронних технологій для 
підтвердження критеріїв адекватності еконо-
міко-математичної моделі та визначення про-
гнозних значень інтегрального показника рів-
ня стейкхолдерних відносин у контексті його 
впливу на узагальнюючий чинник інвестицій-
ної привабливості будівельних підприємств;

– розроблення заходів зростання інвестицій-
ної привабливості будівельних підприємств за-
лежно від зміни рівня та ефективності взаємо-
дії стейкхолдерів;

– побудову схеми формування стейкхолдер-
но-орієнтованої стратегії управління будівель-
ними підприємствами;

– розроблення алгоритму реалізації стейк-
холдерно-орієнтованої стратегії управління бу-
дівельних підприємств;
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– побудову дорожньої карти впровадження 
стейкхолдерно-орієнтованої стратегії управлін-
ня будівельних підприємств, спрямованої на 
зростання інвестиційної привабливості буді-
вельних підприємств.

Висновки. Для забезпечення розвитку буді-
вельних підприємств запропоновано застосову-
вати сучасні підходи до управління взаємодією 
стейкхолдерами. Зокрема, узагальнено міжна-
родний досвід та виокремлено сучасні моделі 
управління взаємодією стейкхолдерами: англо-
саксонська та японо-германська. 

Визначені сучасні моделі управління взаємоді-
єю стейкхолдерів, які включають моделі: Р. Міт-
челла (визначаються фактори та групи стейкхол-
дерів, на основі яких здійснюється управління 
між ними); Г. Саважда (передбачає побудову ма-
триці, де визначені загрози і напрями взаємодії 
зацікавлених осіб, враховуючи рівень захисту, 
особливостей встановлених зв’язків, моніторинг 
та залучення стейкхолдерів); класифікаційна 
(запропоновано здійснювати управління через 
групи стейкхолдерів (стейкхолдерів – юридич-
ні й фізичні особи, які взаємодіють із суб’єктом 
господарювання; стейквотчерів – зацікавлені 
особи, які пов’язані інтересами взаємодії із ін-
шими стейкхолдерами; стейккіперів – інститу-
ції, що регулюють та контролюють напрями вза-
ємодії стейкхолдерів; стейксікери – юридичні 
й фізичні особи, що не мають прямого інтересу 
щодо розвитку стейкхолдерів, проте знаходяться 
під їхнім впливом); класична (визначає особли-
вості та рівні відносин через владні повноважен-
ня, виділяючи при цьому 11 груп стейкхолдерів, 
враховуючи управлінські та правові відносини); 
призми ефективності (визначаються критерії та 
чинники, що впливають на управління стейк-
холдерами); трьох концентричних кіл (управ-
ління відносинами між стейкхолдерами здій-
снюється на основі визначення ресурсної бази, 
галузевої структури та соціально-політичного 
середовища); балансова модель ресурсних відно-
син (спрямована на визначення напрямів і типів 
поведінки стейкхолдерів та забезпечення їх ба-
лансування під час виділення особливостей їх-
ньої взаємодії: асиметричних, які спрямовані на 
забезпечення ефективності взаємодії з різними 
групами зацікавлених осіб; спрямовані на про-
тидію забезпеченню напрямів взаємодії зі стейк-
холдерами); мережева (застосовується через 
призму встановлених мереж, спрямованих на 
встановлення найбільшої кількості зв’язків між 
стейкхолдерами для встановлення контролю над 
використанням ресурсів та інформаційної бази).

Визначені підходи дали змогу сформувати 
систему факторів і чинників, що впливають на 
рівень взаємодії стейкхолдерів будівельних під-
приємств, здійснити їх оцінку та побудувати 
кількісну основу для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень щодо зростання ефектив-
ності стейкхолдерних відносин для підвищення 
інвестиційної привабливості підприємств. На-
ведені підходи створюють сучасний інструмен-

тарій забезпечення управління стейкхолдерни-
ми відносинами на вітчизняних будівельних 
підприємствах. 

У цьому процесі запропоновано підхід, який 
базується на стейкхолдерно-орієнтованій стра-
тегії управління будівельних підприємств, 
впровадження якої забезпечує зростання їхньої 
інвестиційної привабливості. Вона ґрунтуєть-
ся на наукових положеннях щодо визначення 
стейкхолдерів та їх типів, методах системного 
та стратегічного аналізу, інформаційно-аналі-
тичному забезпеченні, методичної аналітичної 
процедури.
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